
wzór 
 

Umowa Nr .................... 
o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych – 

Rezonansu magnetycznego 

zawarta w dniu ………………….. w Kościanie 
 

po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu ……………… 
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 
2013r. poz. 217 ze zm.) 

 
pomiędzy: 
 
 Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. O. Bielawskiego     w Kościanie 
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 0000054294 zwanym dalej 
„Udzielającym Zamówienia”, reprezentowanym przez:  
 
Dyrektora Mariana Zalejskiego 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowanym przez: 
 
........................................................................................................................... 
 
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie” 
 

o następującej treści: 
 

 
§ 1 

1. Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do 
wykonania badań diagnostycznych – Rezonansu magnetycznego wg załącznika nr 

1 do niniejszej umowy, na rzecz pacjentów kierowanych przez Udzielającego 
zamówienia. 

2. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą 2 dni w tygodniu w godzinach od 900             

do 1600 zgodnie z harmonogramem wykonywania świadczeń zdrowotnych                         
z wyszczególnieniem dni i godzin stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się ponadto wykonywać badania pilne poza 
obowiązującymi. 

 
§ 2 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych o których mowa w § 1 Przyjmujący zamówienie 
zobowiązuje się wykonywać zgodnie z wymogami określonymi   w ustawach oraz w 
wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych, a w szczególności w: 
 1. ustawie o działalności leczniczej, 
 2. ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 
 3. ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, 

4. ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, 



5. ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
 

§ 3 
1. Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał świadczenia zdrowotne wynikające            

z niniejszej umowy w siedzibie Przyjmującego zamówienie. 
2. Świadczenia zdrowotne określone w § 1 umowy wykonywane będą każdorazowo na 

podstawie zlecenia wystawionego przez Udzielającego zamówienia na formularzu 
opieczętowanym pieczątką nagłówkową Udzielającego zamówienia oraz pieczątką        
i podpisem lekarza zlecającego. Wzór zlecenia stanowi załącznik Nr 2 do umowy. 

3. O potrzebie przeprowadzenia świadczeń zdrowotnych zawiadamia telefonicznie 
Przyjmującego zamówienie pracownik Udzielającego zamówienia. 

4. Każdorazowe świadczenie zdrowotne winno być przeprowadzone w terminie 
uzgodnionym przez strony umowy. 

5. Informację o zrealizowaniu przyjętego zamówienia Przyjmujący zamówienie przekazuje 
ordynatorowi/kierownikowi oddziału lub jego zastępcy, bądź lekarzowi dyżurnemu. 

6. Przyjmujący zamówienie będzie przekazywał Udzielającemu zamówienia wynik 
badania wraz z opisem w ciągu 24 godzin od wykonania badania , a w przypadkach 
badań pilnych do jednej godziny na wskazany w zleceniu adres e-mail.  

 
§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że świadczenia zdrowotne zrealizowane będą 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

2. Przyjmujący zamówienie przyjmuje pełną odpowiedzialność za wykonanie świadczeń 
zdrowotnych stanowiących przedmiot umowy przez osoby o odpowiednich 
uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz spełniających wymagania zdrowotne 
określone w odrębnych przepisach.  

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż świadczenia zdrowotne wykonywane będą w 
warunkach lokalowych, przy wykorzystaniu sprzętu i aparatury  medycznej 
posiadającej wymagane certyfikaty. 

 
§ 5 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że świadczenia zdrowotne wykonywane przez niego 
na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami nie będą miały wpływu na jakość i 
terminowość świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. 
 

§ 6 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy   uzyskanych od 

Udzielającego zamówienia w czasie wykonywania umowy informacji podlegających 
ochronie, a w szczególności danych osobowych, jednostek chorobowych pacjentów 
oraz wyników badań pacjentów. 

2. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w ust. 1 Udzielający zamówienie 
może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, a także dochodzić 
roszczeń na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. 

 
§ 7 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz 
sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących podmioty wykonujące 
działalność leczniczą. 
 
 
 
 



§ 8 
1. Dopuszcza się zlecanie wykonania świadczeń zdrowotnych innym podmiotom za 

zgodą Udzielającego zamówienia. Odpowiedzialność za jakość i terminowość 
wykonanych w ten sposób świadczeń zdrowotnych ponosi Przyjmujący zamówienie. 

2. Minimalna liczba osób udzielających  świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem 
umowy wynosi 2. 

 
§ 9 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli                   
przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienia w zakresie wykonywania umowy,   
a w szczególności: 

 
a) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych; 
b) liczby i rodzaju udzielanych świadczeń; 
c) terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych; 
d) w innym zakresie jeżeli wyniki kontroli mogą mieć wpływ na jakość udzielanych 

świadczeń zdrowotnych; 
e) Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli                     

i przedłożenia niezbędnych dokumentów, udzielania informacji i pomocy           
w przeprowadzanych przez Udzielającego zamówienia czynnościach. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że uznaje prawo Narodowego Funduszu Zdrowia 
do przeprowadzania kontroli w zakresie wynikającym z umowy zawartej przez 
Udzielającego zamówienia z NFZ. 

 
§ 10 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż przyjmuje na siebie odpowiedzialność za 
konsekwencje udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych zgodnie                       
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 
a) zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z 
prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie 
udzielonego zamówienia zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra   Finansów      
z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

b) okazania polisy ubezpieczeniowej oraz dostarczenia jej kopii jako załącznika 
do umowy w terminie 14 dni od daty zwarcia umowy przez Przyjmującego 
zamówienie.  

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia, o którym 
mowa w ust.2, przez cały okres obowiązywania umowy. 

 
§ 11 

1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zamówienie za 
świadczenia zdrowotne, które ten świadczył w ramach badań określonych w § 1 
umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Podstawą odpłatności za świadczone usługi jest przedłożona przez Przyjmującego 
zamówienie faktura, na której ordynator/kierownik oddziału bądź jego zastępca 
potwierdza fakt wykonania zlecenia. 

3. Lista z wyszczególnieniem imienia i nazwiska pacjentów dla których wykonano badania 
z podaniem nazwiska lekarza kierującego oraz kopia zlecenia  o którym mowa w § 3 
ust.2 umowy winny być dołączone do faktury. 



4. Zapłata następuje w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury na rachunek 
bankowy Przyjmującego zamówienie. 

5. Opóźnienie w zapłacie będzie skutkować naliczaniem przez Przyjmującego 
zamówienie odsetek ustawowych. 

6. Udzielający zamówienia wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu. 
 

§ 12 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta z ważnością od dnia 01 czerwca 2014r.  na czas 

udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, tj. na czas posiadania przez 
Udzielającego zamówienia kontraktów z NFZ do których realizacji, usługi określone w § 
1 umowy są niezbędne. 

2. Strony zastrzegają sobie jednocześnie prawo do rozwiązania umowy za jej 
trzymiesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego.    

3. Umowa wygasa z upływem czasu na jaki została zawarta lub gdy zajdą okoliczności za 
które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze jej 
wykonanie. 

4. Strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku 
gdy jedna ze stron rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy. 

5. Udzielający zamówienia może ponadto rozwiązać umowę bez zachowania terminu 
wypowiedzenia w przypadku: 
a) nie zawarcia w terminie umowy o której mowa w § 10 ust. 2 umowy,  

niedostarczenia w terminie kopii polisy ubezpieczeniowej a także w razie nie 
przedłożenia nowej polisy potwierdzającej ciągłość ubezpieczenia w miejsce polisy 
wygasłej, 

b) utraty uprawnień koniecznych do wykonania świadczeń zdrowotnych objętych  
niniejszą  umową, 

 
§ 13 

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy jak i jej wypowiedzenie, wymaga dla swej ważności 
zachowania formy pisemnej. 
 

§ 14 
Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do 
niej postanowień niekorzystnych dla Udzielającego zamówienia jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika      
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 15 
Załączniki (aneksy) do umowy stanowić będą jej integralną część, z zastrzeżeniem że 
zmiana załączników nie powoduje konieczności uruchomienia procedury jak w sprawie 
zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zmiana 
załączników nie stanowi zmiany umowy. 
 

§ 16 
 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 
§ 17 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddadzą 
do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Udzielającego zamówienia. 

 
 



§ 18 
Umowa spisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Przyjmujący zamówienie, a dwa Udzielający zamówienia. 
 
 
........................................................                       ................................................ 
         Przyjmujący zamówienie                             Udzielający zamówienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                  Załącznik nr 1  

 
 
Zakres badań diagnostycznych  - Rezonansu magnetycznego wraz z cennikiem 
(brutto). 
 
 

- badanie głowy bez kontrastu      .......................zł, 

- badanie głowy z kontrastem      .......................zł, 

- badanie oczodołów bez kontrastu     .......................zł, 

- badanie oczodołów z kontrastem    .......................zł, 

- badanie twarzoczaszki z kontrastem     .......................zł, 

- badanie przysadki z kontrastem     .......................zł, 

- badanie szyi bez kontrastu      .......................zł, 

- badanie szyi z kontrastem      .......................zł, 

- badanie kręgosłupa jednego odcinka bez kontrastu   .......................zł, 

- badanie kręgosłupa jednego odcinka z kontrastem   .......................zł, 

- badanie klatki piersiowej bez kontrastu    .......................zł, 

- badanie klatki   piersiowej z kontrastem    .......................zł, 

- badanie jamy brzusznej bez kontrastu     .......................zł, 

- badanie jamy brzusznej z kontrastem     .......................zł, 

- badanie miednicy małej bez kontrastu     .......................zł, 

- badanie miednicy małej z kontrastem     .......................zł, 

- badanie kości, stawów bez kontrastu     .......................zł, 

 - badanie kości, stawów z kontrastem     .......................zł, 

- badanie angio-mr        .......................zł, 

- badanie angio-mr z kontrastem      .......................zł, 

- kopia CD                                                                               .......................zł. 

 

 

 
 
 
........................................................                               ................................................ 
         Przyjmujący zamówienie                                            Udzielający zamówienia 



 
                                                                                  Załącznik nr 2  

 
 
 
 
Pieczątka szpitala                                                       …………………… dnia ……………… 

 
 

ZLECENIE WYKONANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH – REZONANSU 
MAGNETYCZNEGO 

 
       

 
 

W zakładzie:  .................................................................................................... 
 
Pacjent: ............................................................................................................ 
                                               imię, nazwisko, wiek 
 

Pesel: .......................................................... 
 
Nr historii choroby: ………………....................................................................... 
 
.....……………………………………………………………………………………... 
                                                         oddział, nr telefonu 
 

 
 
RODZAJ DADANIA: 

                                                                      
1. ……………………………………………….                            

                                                                                    
2. .………………………………………………   
 
3, ................................................................. 
 
4. ................................................................. 
 

 
 
Adres e-mail do przesłania wyniku badania wraz z opisem ........................................ 

                              
                                                                          
 
 
 
 
        ............................................................ 

             pieczątka imienna i podpis lekarza  



              Załącznik Nr 3 

 
 
 
 
 
 

Harmonogram wykonywania świadczeń zdrowotnych w ramach badań 

diagnostycznych – Rezonansu magnetycznego. 

 

 

 

 

Przyjmujący zamówienie wykonywał będzie badania określone w § 1 umowy 2 dni            

w tygodniu: ................................................................................................................. 

w godzinach od 900 do 1600 . 

 

 

 

 
 
 
 
 

........................................................                             ................................................ 
         Przyjmujący zamówienie                                         Udzielający zamówienia 


